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Przystąpić do remontu schodów na pl. Lotników Polskich,

Robert Pawłowski: projekt schodów na pl.
Lotników powinien znaleźć się w budżecie na rok
przyszły. W roku przyszłym chcemy także ruszyć z
budżetem obywatelskim, ale zaczniemy od rzeczy
drobnych.

Przystąpić do remontu nawierzchni ul. B. Chrobrego,

Robert Pawłowski: Na ul. B. Chrobrego
wykonujemy remonty cząstkowe.

Zakończył się termin składania wniosków do zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego miasta zapoznać Komisję Gospodarczą ze zmianami,

Robert Pawłowski: Zmiana Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta zgłoszono ok. 300 wniosków i zapoznanie się z
nimi trochę potrwa. Na najbliższą Komisję
Gospodarczą przygotujemy podsumowanie zmian.

Proszę o zapoznanie radnych z koncepcją
zagospodarowania terenu
ul. Sikorskiego

Robert Pawłowski: W sprawie koncepcji
zagospodarowania ul. Sikorskiego i Górnej chcemy
rozmawiać z mieszkańcami.

Przystąpiliśmy do Aglomeracji Jeleniogórskiej. W
Internecie znalazłem kilka ciekawych rzeczy – chodzi o
możliwość korzystania z tych pieniędzy. Są przyjmowane
wnioski na remonty obiektów zabytkowych,
termomodernizacji obiektów itp. Uważam, że o takie
środki należy walczyć, terminy składania wniosków się
kończą.

Robert Pawłowski: Wyjaśnienie w sprawie
wykorzystania środków z Porozumienia
Jeleniogórskiego udzieliła Naczelnik Wydziału
Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora
Katarzyna Iwińska. Powiedziała m.in., że co 2
miesiące przyjeżdża pracownik z Urzędu
Marszałkowskiego do naszego Punktu
Informacyjnego. Zainteresowanie mieszkańców z
uzyskania środków jest małe.
Radny Waldemar Wilczyński poprosił o podanie
do publicznej wiadomości, że np. od 31 marca
2016 r. można ubiegać się o środki o
termomodernizację.

Proszę o dokonanie aktualizacji tablic informacyjnych na
ul. Basztowej, chodzi o rok 2016

Robert Pawłowski: tablice informacyjne na ul.
Basztowej będą na dniach wymieniane.

Proszę o zmianę flagi miejskiej wiszącej przed Urzędem

Robert Pawłowski: Flaga na maszcie przed
Urzędem Miejskim jest co m-c zmieniana.

W związku z planowanymi remontami m.in.. Ulic
Chojnowskiej i W. Polskiego proszę o niezwłoczne
opublikowanie informacji dotyczącej organizacji ruchu w
tym okresie.

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski: W związku z
remontem ul.W.Polskiego i Chojnowskiej zmiana
organizacji ruchu jest przygotowywana

Zapytał, czy jest już zatwierdzona zmiana organizacji
ruchu w związku z remontem ul. W. Polskiego.

Robert Pawłowski: wczoraj podpisałem
dokument w sprawie zmiany organizacji ruchu
drogowego w mieście podczas remontu ul.
W.Polskiego. Będzie ogłoszony w Gazecie
Złotoryjskiej i na stronach internetowych miasta.
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Remont (obustronny) chodnika przy ul. Sikorskiego
(będącego w bardzo złym stanie technicznym) —
zapewnienia o przystąpieniu do remontu padają od
2013r. — chodnikiem uczęszcza bardo duża ilość osób w
kierunku cmentarza, przystanku autobusowego, szkół gimnazjum i liceum, sądu, notariusza. Powiększenie zatok
parkingowych przy ul. Sikorskiego — w związku z
wprowadzeniem płatnej strefy parkowania przy ul.
Szkolnej zatoki w godzinach od 8.00 do 16.00 są
praktycznie zajęte przez osoby dojeżdżające do pracy.
Remont schodów pomiędzy ul. Sikorskiego, a ul. Górną
(będących w bardzo złym stanie technicznym). Remont
muru oporowego wraz z drogą dojazdową do garaży i
posesji — ul. Sikorskiego 3a, zawalenie muru powoduje
zalewanie wodami opadowymi piwnic budynku -ul.
Sikorskiego 3.
Remont schodów przy ul. Stromej - będących w złym
stanie technicznym,

Remont chodników przy Pl. Matejki — będących w złym
stanie technicznym,

Budowa drogi — ul. Odrzańskiej - gruntowej, będącej w
złym stanie technicznym,

Opracować projekt zagospodarowania niedawno
odkrytego miejsca straceń "szubienicy" na Górce
Mieszczańskiej

Wniosek o wymianę ogłoszeń na tablicy ogłoszeń
targowiska miejskiego, w tym — uchwały rady miejskiej,
regulaminu targowiska — wymieniana jest. tylko data
odbioru elektro śmieci — ogłoszenia są bardzo
zabrudzone, nie wymieniane chyba od otwarcia
targowiska,
Wniosek o wyrównanie i utwardzenie ciągu pieszego
wzdłuż pasa zieleni przy ul. Górnej, 3.

Wniosek o demontaż zniszczonego „spowalniacza ruchu"
zlokalizowanego na drodze przy budynku —ul.
Sikorskiego 2,

Zwrócić się do organizatora „biegu wulkanów" o lepsze
zabezpieczanie przeszkód i trasy biegu, w tym roku doszło
do kilku wypadków i zdarzeń z powodu złego
oznakowania i zabezpieczenia — informacja od
uczestników i widzów,
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Montaż koszy na śmieci przy schodach przy ul.
Sikorskiego oraz ul. Stromej, które zostały
zdemontowane w ubiegłym roku — z informacji od
pracownika demontującego kosze — miały być
wyremontowane i zamontowane,
Podciąć gałęzie drzewa przy boisku do koszykówki przy SP
Nr 1 — spadające liście i wody opadowe powodują
niszczenie nawierzchni. Wyciąć wystające pręty
zbrojeniowe z fundamentów ogrodzenia przy gniezdzie
śmietnikowym przy SP Nr 1 — podczas przerw bawią się i
biegają tam małe dzieci
Przystąpić do zmiany organizacji ruchu w dolnej części
Rynku - (dokładnie) – przywrócenie ruchu wokół skweru
,,7-miu Mieszczan" - są to postulaty i duże oczekiwania
przedsiębiorców funkcjonujących w centrum miasta oraz
mieszkańców miasta - poza tym lokalna prasa, będąca
własnością gminy - rozpisywała sie kilku krotnie o
przystąpieniu do zmiany organizacji ruchu miedzy
innymi - w tym miejscu

Robert Pawłowski: Tak jak już wcześniej
informowaliśmy Stowarzyszenie Przedsiębiorców
przywrócenie organizacji ruchu sprzed
rewitalizacji nie rozwiąże problemów w tym
obrębie. Dzięki tej zmianie zwiększyłby się jedynie
ruch tranzytowy, a nie ruch docelowy, co zupełnie
nie rozwiąże sygnalizowanych prze
przedsiębiorców problemów. Dlatego też
umożliwienie ruchu kołowego wokół „Fontanny
Górników” uważamy za nieuzasadnione.
Jak wynika z obserwacji natężenia ruchu w
obrębie budynku Rynek 21-22 („ślepa droga”) oraz
zapełnienia istniejącego tam parkingu – są to
miejsca niechętnie użytkowane przez kierowców,
spowodowane występującymi tam utrudnieniami.
Dlatego organizacja podobnego typu parkingu w
górnej części rynku wydaje się bezcelowe. Pragnę
również nadmienić, że analiza zapełnienia
parkingów w strefie płatnego parkowania
wykazała, że bardzo rzadko są one
wykorzystywane w 100%.
Ewentualne umożliwienie parkowania w obrębie
„BIG BIT” zwiększyłoby liczbę miejsc
parkingowych o 4, gdyż z uwagi na geometrię
drogi należałoby zastosować parkowanie
równoległe do osi drogi. Dodatkowo zakłóciłoby
to znacznie funkcjonalność tego obszaru dla ruchu
pieszego i na pewno nie poprawiło w żaden
sposób sytuacji przedsiębiorców.
Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom
przedsiębiorców i żeby nie dopuszczać do sytuacji,
gdy wszystkie miejsca parkingowe będą zajęte,
dzięki uchwale Rady Miejskiej rozszerzyliśmy
zasięg Strefy Płatnego Parkowania o ul.
Żeromskiego oraz Bohaterów Getta
Warszawskiego.
Wielu mieszkańców, sugeruje wręcz całkowite
zamknięcie dla ruchu przejazdu od ul. Piłsudskiego
do ul. Basztowej włącznie. W związku z
powyższym nie planujemy wprowadzić
poprzedniej organizacji ruchu, aby nie zakłócać
przestrzeni uzyskanej przy rewitalizacji.

Opracować koncepcje zagospodarowania terenu (działki
miejskie 83/1, 83/2, 83/3) wraz z dojazdem - za
budynkami mieszkalnymi przy ul. Cmentarnej, a terenem
MOPS (działka nr 82) w Złotoryi, obecny wjazd przez
działkę nr 139/1 powoduje duże zniszczenia (pęknięcia)
budynku zlokalizowanego na działce nr 139/2, a
powyższe działki są niezagospodarowane i często służą
jako miejsce „toalet" i zakrapianych spotkań towarzyskich

Robert Pawłowski: Istnieje już gotowa koncepcja
umieszczenia na tych terenach parkingu na 39
miejsc.
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Opracować efektywniejszą politykę ściągania zadłużenia
wobec miasta - czynsze, podatki, woda, odpady, wywóz
śmieci - po uruchomieniu rządowego programu 500+
dowiedzieliśmy sie, ze żaden sposób nie wpłynęło to na
ściąganie należności

Robert Pawłowski: Jeśli chodzi o ściąganie
należności z tytułu czynszu/bezumownego
korzystania z lokali mieszkalnych:
W 2016 r. złożono w Sądzie Rejonowym w
Złotoryi 69 pozwów o ściąganie należności i 13
pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych. Zostało
wykonanych 5 eksmisji (termin kolejnej, 6
wyznaczono na 09.11.2016). 4 postępowania są
zawieszone w związku z deklaracjami spłaty
zadłużenia. W
chwili obecnej na wykonanie oczekuje jeszcze 70
wyroków o eksmisję z lokali mieszkalnych, a w
przygotowaniu są kolejne pozwy. Brak jest
wystarczającej liczby lokali socjalnych i
pomieszczeń tymczasowych, do których można by
było wykonać te zasądzone już eksmisje.
Większość dłużników to osoby nieściągalne. Po
przekazaniu spraw do komornika postępowania są
umarzane. Komornik nie ma prawa zająć
dłużnikom środków otrzymywanych z tzw.
programu 500+. Pragnę także nadmienić, że od
2012 roku zadłużenie z tytułu opłat czynszowych
utrzymuje się na podobnym poziomie, przy czym
na wrzesień 2016 r. wynosiło 885 tys. zł. Około 65
% tej kwoty stanowi zadłużenie przypadające na
osoby wobec których zakończono postępowanie
egzekucyjne (komornik umorzył postępowanie z
powodu niewypłacalności dłużników).

Wykonać przejście dla pieszych przy ul. Stromej - na
wysokości pierwszego obiektu byłych ZZO - uczęszcza
tamtędy bardzo duża ilość ludzi w kierunku do pralni, RenBut, Vitbisu, kopalni złota, wszyscy przechodzą przez
jezdnie co stanowi duże zagrożenie dla wszystkich
uczestników ruchu

Robert Pawłowski: Zmiana organizacji ruchu
zostanie wprowadzona w 2017r.

Wykonać remont dalszej części chodnika przy ul.
Kolejowej - wykonano od zejścia przy LO do „ruin
młyna" - najbardziej uczęszczanym chodnikiem jest cześć
po przeciwnej stronie ulicy – od budynku przy ul.
Sportowej 1, 2 do przystanku autobusowego dla dzieci
oraz do sklepu przy ul. Kolejowej,

Robert Pawłowski: Kontynuacja remontu
chodnika zaplanowana jest na 2017r.

Zwrócić sie do Zespołu Szkół Miejskich, Zawodowych i
Ogólnokształcących oraz innych stowarzyszeń (które
organizują wyjazdy kilkudniowe) aby wyjazdy te
odbywały sie z przystanku autobusowego lub parkingu
przy ul. Krótkiej, a nie sprzed ZOKIR-u. Jest to bardzo duże
zagrożenie i utrudnienie w ruchu pieszym,
samochodowym oraz komunikacji publicznej. Ilość aut
przywożących wycieczkowiczów całkowicie paraliżuje
ruch w tym miejscu.

Robert Pawłowski: Niestety obecnie w Złotoryi w
tej chwili brak jest innego ogólnodostępnego
miejsca, które mogłoby w pełni zastąpić to sprzed
ZOKiRu.
Wskazywana ul. Krótka w przyszłym roku zostanie
przebudowana i na pewno nie będzie się tam
mogły zatrzymywać autobusy.

Zmienić regulamin PSZOK - wprowadzając we wtorki
godziny otwarcia do 17.00, a nie tak jak jest do 16.00 - są
to sygnały od mieszkańców

Robert Pawłowski: Informuję, że zostanie
przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców
Złotoryi za pośrednictwem facebook- , żeby
dokładnie ustalić,
jakie są oczekiwania mieszkańców odnośnie
godzin funkcjonowania PSZOKa.

Do czasu zmiany organizacji ruchu przy ul. Wojska
Polskiego, zmienić także organizacje ruchu przy ul. Hożej
poprzez zdjęcie znaku STOP, który tylko
spowalnia ruch na tym skrzyżowaniu.

Robert Pawłowski: Wystąpimy do Wykonawcy
robót i DSDiK o rozpatrzenie propozycji.
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Czy na spotkaniu w TBS-ie była poruszana sprawa
Złotoryi,

Robert Pawłowski : na spotkaniu z TBS był Z-ca
Burmistrza. Mamy zagwarantowane środki na
remont budynku przy ul. Klasztornej. Remont ma
ruszyć w roku przyszłym. Przystąpiliśmy do
projektu „Mieszkanie 500 +”. Chcemy także
przejąć budynek nam ul. Tuwima.

Na ul. Kolejowej nr 17 wystawiona jest do sprzedaży
nieruchomość. Proszę o przybliżenie , która to
nieruchomość.
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